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AFSCHEID VAN EREBESTUURDER FLORENT BOSCH
Onze erebestuurder Florent Bosch overleed op 25
maart 2014 op 86-jarige leeftijd. Zijn as werd na
de uitvaartdienst in de Sint-Laurentiuskerk op 29
maart bijgezet in het urnenveld op de Oostmalse
begraafplaats.
Florent werd op 13 februari 1928 in Vlimmeren
geboren als zoon van een landbouwersgezin. Hij
kon studeren en trad nadien in gemeentelijke
dienst waar hij opklom tot secretaris van de
Commissie van Openbare Onderstand, nu het
OCMW, en later tot gemeentesecretaris van
Oostmalle. Na de fusie met Westmalle bleef hij
die functie uitoefenen tot aan zijn pensioen. Hij
werkte samen met 5 burgemeesters: graaf Thierry
de Renesse, dokter Jan Vermeyen, dan opnieuw graaf Thierry tot aan diens dood en
vervolgens met Jef De Vry, telkens in Oostmalle. Na de fusie bleef hij gemeentesecretaris
onder baron Michel van der Straten Waillet en ten slotte met burgemeester Robert Mintjens.
De gemeente verleende hem na zijn vertrek terecht de titel van eregemeentesecretaris en
eresecretaris van het OCMW Malle.
Zijn huwelijk met Mariette Horemans werd gezegend met de geboorte van drie zonen en één
dochter die op hun beurt voor acht kleinkinderen zorgden. Toen de gezondheid van Mariette
afnam, namen ze hun intrek in De Dennen waar ze nog hun gouden bruiloft vierden. Het
verlies van zijn vrouw was een zware slag die hij moeilijk te boven kwam. Stilaan eisten ook
de jaren hun tol en maakten allerlei kwaaltjes hem minder mobiel. Alhoewel het einde zich al
langer aankondigde, kwam zijn heengaan toch nog onverwacht.
Met Florent Bosch verdween een prominente Oostmallenaar die op heel wat vlakken zijn
stempel drukte. Buiten zijn beroepsbezigheden was hij immers actief in vele verenigingen,
onder meer van de Kempense Schrijvers. Maar Florent is vooral bekend als heemkundige en
genealoog. In 1980 was hij de pleitbezorger voor de oprichting van een heemkundige kring in
Malle die hij samen met burgemeester van der Straten Waillet en Karel Van Bavel boven de
doopvont hield. Na het overlijden van Karel nam hij de voorzittersfakkel over. Onder zijn
leiding groeide de kring uit tot een begrip in de gemeente. Talloze artikels in de jaarboeken
en het contactblad waren van zijn hand. Maar ook bij de Vlierbes, de heemkring van Beerse
en zijn geboortedorp Vlimmeren, was hij een graag geziene gast en auteur. Tevens
publiceerde hij in vele heemkundige, genealogische en geschiedkundige tijdschriften.
Hij maakte de moeilijke onderhandelingen en de uiteindelijke aankoop van het domein de
Renesse van dichtbij mee en zorgde als bevoorrechte getuige voor de achtergrondinformatie
waardoor de geplande commercialisering van het domein werd tegengehouden. In 1985 trad
hij op als medestichter en bestuurder bij de oprichting van de huidige kasteel-vzw.
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Reeds in de eerste jaren na de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
(VVF, nu tot Familiekunde Vlaanderen omgedoopt) was hij actief als lid en bestuurslid,
zowel provinciaal als in het hoofdbestuur. Samen met dr. historicus Eugeen van Autenboer
richtte hij de regionale afdeling Turnhout-Malle op, die we later omdoopten tot Kempen.
Florent was een pionier in de bewerking van de parochieregisters van onze regio. Behalve
zijn eigen uitgebreide familiegeschiedenis schreef hij heel wat bijdragen voor het VVFtijdschrift Vlaamse Stam en voor het tijdschrift van de provinciale afdeling Gens Brabantica.
Een belangrijk moment voor hem en de regionale afdeling was het legendarische VVFcongres van 1986 in Oostmalle. Het was de allereerste maal dat dit buiten een stad werd
georganiseerd en het was een sindsdien onovertroffen succes met ruim 400 deelnemers en een
legendarisch slotdiner in de Hoogstraatse hotelschool ‘t Spijker. Toen we in 2001 voor de
tweede maal in Oostmalle en in het kasteel congresseerden, was Florent er opnieuw bij.
De laatste jaren gaf hij het schrijven op maar op het derde door ons georganiseerde congres in
Mol in 2012, werd hij terecht door Familiekunde Vlaanderen gehuldigd voor zijn grote
verdienste voor de genealogie in Vlaanderen.
Onze vereniging en afdeling verliest met Florent Bosch een van zijn historische boegbeelden.
Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.
Marc Van den Cloot

OORLOGSVLUCHTELINGEN 1914-1918
Familiekunde Vlaanderen is op zoek naar verhalen van en over Belgische vluchtelingen die
tijdens de "Groote Oorlog" het land ontvlucht zijn om één of andere reden.
Zijn zij omwille van hun werk uitgeweken, door de draad gekropen of via Frankrijk of
Engeland in Nederland terechtgekomen?
Waar werden ze opgevangen, bij wie hebben ze tijdelijk of permanent verbleven?
Welke verhalen hebben ze verteld over hun vlucht en/of hun verblijf bij particulieren, in
kampen enz.
Ben je in het bezit van gegevens omtrent personen die naar het buitenland vluchtten,
documenten, brieven e.d.?
Kan je ons namen bezorgen of eventueel lijsten van personen die tijdens de oorlog in het
buitenland verbleven?
Alle info en gegevens van dergelijke personen zijn welkom voor onze gegevensbank,vooral
verhalen en anekdotes, van de documenten volstaat voor ons een fotokopie of een scan .
De verhalen zullen gebundeld worden en uitgegeven worden door Familiekunde Vlaanderen
en wij zullen u op de hoogte houden.
Alle briefwisseling of info via email: victor.bertels1@telenet.be
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VOORDRACHTEN VOOR HET NAJAAR

Regio Kempen voorziet voor het najaar twee voordrachten. Deze zullen doorgaan in de
ridderzaal van het Kasteel de Renesse te Oostmalle.
1) Woensdag 3 september om 19u30 zal prof. Maarten Larmuseau, professor genetica
aan de KU Leuven, een voordracht geven over "het nut van genetische genealogie"
De voordracht bestaat uit vier luiken: het onderzoek over de Franse koningen,
buitenechtelijke kinderen, Franse Familienamen en het Romeins DNA-project.
2) Woensdag 1 oktober om 19u30 zal Dr. Johan Dambruyne, Rijksarchivaris van het
Rijksarchief Beveren, ons informeren over de politiek van het Rijksarchief inzake privacy, dit
onder de titel "Privacy versus openbaarheid van Archieven"
Wij menen hiermee twee actuele onderwerpen te kunnen voorbrengen die zeker de
belangstelling van genealogen en anderen kunnen opwekken.
De toegang voor deze voordrachten is gratis !

TOPVOETBALLER JEF MERMANS HEEFT
KEMPENSE ROOTS
Victor Bertels

Bij het zoeken naar de voorouders van Jef Mermans, stuitten we in
eerste instantie op enkele problemen. Maria Grauwen, die het blad
van de Antwerpse Arendonkenaarskring verzorgt meende een
relatie te kunnen leggen naar de Mermans families in Dessel en
Arendonk maar al spoedig bleek dat dit geen goed spoor was.
De bijkomende moeilijkheid was dat de gegevens van de
burgerlijke stand van Merksem vernietigd werden tijdens de
tweede wereldoorlog, bovendien zaten we nog niet buiten de
verjaringstermijn van 100 jaar voor inzage van de akten. Aan de
hand van zijn overlijdensdatum deden we beroep op de heemkring
van Essen en zo kregen we de gegevens van zijn overlijdensakte
ter inzage.
In het nationaal documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen zijn de doopregisters
van Merksem St Franciscus en St Bartholomeus aanwezig en via deze weg vonden we de
doopakte en de huwelijksakte van zijn vader, De vader van Jef , Rumoldus, is wel geboren en
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gehuwd in Merksem, maar zijn grootvader is geboren in Kasterlee en zijn grootmoeder in
Geel. Aan de hand van deze gegevens was het na enig opzoekingwerk niet meer zo moeilijk
om in rechte lijn op te klimmen tot ongeveer 1580.
Zie hieronder voor de stamreeks zoals wij ze meenden te kunnen samenstellen, met dank aan
Maria Grauwen voor haar medewerking.
Zijn beroepsloopbaan als voetballer:
Jef Mermans begon als 10-jarige te spelen bij Tubantia Borgerhout waar hij als spoedig
opgemerkt werd door Antwerp en Beerschot. Toch was het Anderlecht die hem in de jaren
’30 kocht van Tubantia voor een bedrag van 125.000 BEF, toen een enorm bedrag.
Jef speelde 15 seizoenen bij Anderlecht en in die periode behaalde hij met zijn club 7
landstitels. Acht jaar was hij topscorer, hierdoor kreeg hij de bijnaam “de bombardier”.
Hij speelde 58 interlands voor de nationale ploeg en is nog steeds de topscorer in Anderlecht
voor Paul Van Himst. In 1950 werd hij bekroond als Europees voetballer van het jaar.
Heel wat grote Europese clubs hebben in die tijd interesse getoond. O.a. Parijs, Turijn, AS
Roma, Latio Roma en Atletico Madrid hebben aan zijn mouw getrokken maar Jef bleef bij
Anderlecht. Op het einde van zijn voetbalcarrière speelde hij voor Merksem, dat toen nog in
2de klasse optrad.

Jef Mermans werd 74 jaar en overleed in het rusthuis "de
Bijster" in Essen op 20 januari 1996, zijn as werd verstrooid
op de strooiweide van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne.
(bron: www.wikipedia.org)
Jef Mermans op latere leeftijd (Uit "het Heibloempje" Kon.
Arendonkenaarskring Antwerpen)

Doopakte van de vader van Jef Mermans (bron: parochieregister St Franciscus Merksem, FV
Merksem)
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Kerkelijke huwelijksakte ouders Jef Mermans (bron: parochieregister St Franciscus Merksem,
FV Merksem)

STAMREEKS JEF MERMANS
1 Josephus Antoon Louisa Mermans, geboren te Merksem op 16 februari 1922,
overleden te Essen , rusthuis de Bijster, op 20 januari 1996.
Hij is getrouwd met Maria Van Looy
-- II -(ouders)
2 Rumoldus Mermans, geboren te Merksem op 25 juni 1892.
Hij is getrouwd te Merksem op 21 mei 1921 met
3 Adriana Paulina Sterckx, geboren te Antwerpen op 23 november 1895
(dochter van Adrianus geb Zundert 30 augustus 1866 en Maria Aloysia Verheyen
geboren 18 november 1863 te Wuustwezel)
-- III -(grootouders)
4 Joseph Antonius Mermans, geboren te Kasterlee op 6 maart 1853.
Hij is getrouwd te Retie op 5 juni 1876 met
5 Anna Catharina van Lommel, geboren te Geel Winkelomheide op 4 november 1855
(dochter van Karel en Maria Anna Verwimp)
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-- IV -(overgrootouders)
8 Henricus Mermans, geboren te Retie op 14 maart 1816, overleden te Retie op 27 maart
1865.
Hij is getrouwd te Kasterlee op 30 september 1843 met
9 Catharina Broeckx, geboren te Kasterlee op 31 december 1819 (dochter van Henricus
Arnoldus en Anna Catharina Van Mechelen.)
-- V -(betovergrootouders)
17 Maria Elisabeth Mermans, geboren te Retie op 29 juli 1784.
Haar zoon van een onbekende man: Henricus Mermans.(zie 8)
Zij was dienstmeid in Lille
-- VI -(oudouders)
34 Martinus Mermans, geboren te Retie op 31 oktober 1753, overleden te Retie op 8
september 1824
Hij is getrouwd te Retie op 13 januari 1784 voor de kerk met
35 Maria Anna van Goubergen, geboren te Noorderwijk op 24 januari 1762 en overleden te
Retie op 10 januari 1842 (dochter van Adrianus en Anna Maria Bran(s)dt

-- VII -(oudgrootouders)
68 Cornelius Mermans, geboren te Retie op 15 september 1715, overleden te Retie op 15
april 1787.
Hij is getrouwd te Mechelen St Rombouts op 19 februari 1734 voor de kerk met
69 Maria Vaes, geboren te Retie op 1 februari 1714, overleden te Retie op 12 september
1783.(dochter van Henricus Vaes en Catharina Van Ranst)
-- VIII -(oudovergrootouders)
136 Joannes Meermans, geboren te Retie op 19 juni 1690, overleden te Retie op 11 april
1763
Hij is getrouwd te Retie op 17 januari 1710 voor de kerk met
137 Elisabeth Seuntjens, geboren te Retie op 25 maart 1689, overleden te Retie op 18 april
1763 (dochter van Nicolaes Seuntiens en Margaretha Verbeeck)
-- IX -(oudbetovergrootouders)
272 Petrus Meermans, geboren te Retie op 3 juli 1657.
Hij is getrouwd te Retie op 16 november 1683 voor de kerk met
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273 Catharina Slaets, geboren te Retie op 5 april 1652 (dochter van Henricus en Elisabeth
Willekens)
-- X -(stamouders)
544 Georgius Meermans, geboren te Retie op 21 november 1614.
Hij was gehuwd met
545 Maria Volders, geboren te Retie rond 1620
-- XI -(stamgrootouders)
1088 Joannes Meermans, geboren rond 1585
Hij was gehuwd met
1089 Anna Aerts.

CURSUS FAMILIEKUNDE VOOR BEGINNERS
en VORSERS MET PROBLEMEN
Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze?
De zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk
Wij leren u om de wereld van familiekunde -de genealogie- stap voor stap te ontdekken.
Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke bronnen je moet raadplegen, je leest
oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.
Ben je al bezig met opzoekingen en zit je vast of weet je niet meer welke bronnen je nog kan
raadplegen? Wij helpen u verder op weg!
Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen organiseert in samenwerking met Dinamo, de
educatieve cel van het CC De Warande, een cursus familiekunde voor alle personen die
geïnteresseerd zijn in hun voorouders en hun geschiedenis.
De lessen worden gegeven door bestuursleden van onze vereniging die reeds jaren ervaring
hebben in deze materie.
Wanneer: op maandag voormiddag van 9u30 tot 11u30
Data: 13 en 20 oktober 2014 en 3, 10, 17, 24 november 2014
Inschrijven: Dinamo Warandestraat 42 te 2300 Turnhout
www.warande.be/dinamo tel: 014/472164 of 014/472110 (educabalie)
Cursusgeld: 24 euro te betalen aan Dinamo
Voor de syllabus van de lessen, de introductie map met formulieren om het u
gemakkelijk te maken en een CD met praktische gegevens vragen wij u 12 euro te
betalen bij de eerste les
meer informatie: victor.bertels1@telenet.be, tel 0477/378214, www.fv-kempen.be
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SOLDATEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG
Maria De Bie

Victor Jozef Jan VISKENS
Geboren te Ramsel op 12 november 1892
Ongehuwd
Ouders:
Jan Corneel VISKENS geboren te Westmeerbeek op 24 maart 1857 en overleden te
Arendonk op 6 maart 1904
Anna Catharina VERBIST geboren rond 1857
Grootouders: Franciscus VISKENS
Anna Elisabeth VLEUGELS
Broers en zussen: Franciscus ° Westmeerbeek 2 februari 1886
Adolf ° Westmeerbeek 19 april 1888
Maria Philipina ° Westmeerbeek 21 apri 1897
Beroep: Landbouwer
Woonplaats: Arendonk, Hijzelf verbleef op het moment van zijn indiensttreding te Turnhout,
Antwerpse Steenweg 19
Andere persoonlijke gegevens:
Hij was 1m 65 groot, donker kastanjekleurige haren.
Overleden op
17 april 1918 om 13 u 30.
Militaire geschiedenis
Stamnummer: 131/265 (65394)
Datum indiensttreding: Op 19/11/1914 tekent Jozef zijn papieren te Calais als soldaat
vrijwilliger voor de duur van de oorlog. Hij kwam aan in Calais via Folkstone, hij gebruikte
dus de vluchtroute over Nederland.
Graad: Soldaat 2e klas oorlogsvrijwilliger
Regiment/ Eenheid: 1e regiment karabiniers wielrijders van de 6 e leger divisie
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Overleden/gesneuveld :
Victor Jozef Jan werd slachtoffer van een gasaanval te Nieuwpoort op 9 april 1918, daarop
werd hij naar het Belgisch Militair Hospitaal, l’Océan in De Panne gevoerd.
Hij heeft er nog een week gestreden voor zijn leven en is ten slotte op 17 april 1918 gestorven
ten gevolge van bronchopneumonie en longemfyseem.
Begrafenisgegevens:
Begraven op: 18 april 1918 om 10 u 30
Begraven te: De Panne
Grafnummer: 4/54
Verloop militaire loopbaan:
Op 19/11/1914 wordt hij ingelijfd als
oorlogsvrijwilliger.
Hiertoe ondertekent hij te Calais een formulier, hier
rest ons nog een van zijn laatste handtekeningen.

Soldaat bij de compagnie karabiniers Wielrijders van de 6e legerdivisie.
Van 2 augustus 1917 tot 6 december 1917 verblijf in Frèsnes.
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Op 6 december 1917 wordt hij terug ingelijfd bij de Compagnie de Réhabilitation de Challes,
van de 6e legerdivisie.
Op 23 januari 1918 gaat hij over naar de 2e compagnie Réhabilitation van de 6 e legerdivisie.(
2 CACRh)
9 april 1918 wordt hij overgebracht naar Ambulance l’Océan in De Panne, als slachtoffer van
een gasaanval.
Onderscheidingen en medailles:
Ridder in de Orde van Leopold II 19/11/1926
Oorlogskruis met palm 09/04/1919
Overwinningsmedaille 08/08/1926
Herinneringsmedaille 08/08/1926
4 Frontstrepen op 31/12/1930
Amnestie (wet 28/06/1921).
Meer betreffende de oorlogsdeelname:
Jozef kende een woelige tijd bij het leger, hij kreeg verschillende keren een veroordeling tot
cachot, omdat hij niet of te laat op het appel verscheen.
Hii liep een veroordeling op en werd opgesloten in de gevangenis van Frèsnes in Parijs, later
kreeg hij eerherstel en werd ingelijfd bij de rehabilitatie compagnie van de 6e legerdivisie.
In de Grenswacht van november 1979 verscheen nog een interview met Karel Meyendonckx
(Sjarel Brems), een oud-strijder 1914-1918 uit Arendonk, waarin Karel heel kort aanhaalt wat
Frèsnes was en hoe verschrikkelijk die gevangenis wel was.
“Er waren er wel eens die de loopgraven weigerden. En ik vond dat heel begrijpelijk en niet
laf. Die kwamen dan voor de Conseil de Guerre. In Frèsnes was zo een strafcompagnie, en
daar konden die mannen pas weg nadat ze zelf, schriftelijk om de loopgraven vroegen.”
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Overlijdensakte
Zijn akte werd ingeschreven als: Viskens Victor
Jozef gestorven voor België in De Panne op 17
april 1918, in de registers van overlijdens van de
gemeente Arendonk van het jaar 1926 onder
nummer 6 op 3 februari 1926.
Overige informatie:
Om je de gruwelijke dood door gas te kunnen
voorstellen, is er diverse literatuur geschreven.
Het meest bekend is het gedicht van Wilfried
Owen: “Dulce et Decorum est”. Hierin beschrijft
hij de verschikking van gasintoxicatie in zijn
poëtische taal.
Ook andere literatuur beschrijft het
verschrikkelijke gevoel van gasintoxicatie. Ik
kan niet nalaten om dit toch even te citeren.
“Onze mannen werden verzwolgen door die
mysterieuze wolk. Tegelijkertijd voelde ik de
werking er van op mijn ademhaling: het brandde
in mijn keel, ik kreeg pijn in mijn borst en ik kon
vrijwel geen adem meer halen. Ik spuwde bloed
en werd duizelig. Ik dacht dat ik verloren was”
“Dodelijk beangste soldaten grepen naar hun keel, hun ogen puilden uit. Velen zak ten in de
loopgraven in elkaar. Anderen struikelden er uit in een poging de dodelijke wolk te ontlopen.
Degenen die in de loopgraven achterbleven kronkelden in doodsangst, hun gezichten blauw,
terwijl ze bloed hoestten uit hun gemartelde longen.”
(Uit Gifgas in Houthulst. Bron: http://www.greatwar.nl/frames/default-houthulstn.html)

Als laatste wil ik nog meegeven dat we tot nu toe geen foto van Jozef gevonden hebben, we
moeten het dus doen met dit eresaluut.
Guido Gezelle beschreef dit in zijn gedicht Moederken met volgende woorden: “’t En is van
u hiernederwaard …. geen beeltenis, geen beeld van u gebleven, geen teekening, geen
lichtdrukmaal…
Alleen wat documenten van een jongeman die het slachtoffer werd van deze gruwelijk
"Groote Oorlog".
GENEALOGIE
Buiten de hierboven vermelde gegevens hebben wij geen verdere info omtrent de voorouders
van V. Jozef J. Viskens. Noch in de gegevens van BS Kempen, noch in Genver konden wij
enig aanknopingspunt vinden. Mocht een van de lezers ons verder kunnen helpen omtrent
de voorouders, dan zou dit zeer welkom zijn. Bericht aan: victor.bertels1@telenet.be,
met dank bij voorbaat!
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
Nationaal congres Familiekunde Vlaanderen
Op zaterdag 24 mei ll. werd het jaarlijks nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen
gehouden in Nazareth . De Regio Deinze organiseerde deze manifestatie onder het thema:
"Familietijdschriften". Heel wat tijdschriften die in het verleden verschenen en ook enkele
die momenteel nog verschijnen werden tentoongesteld.
Naast een familiegeschiedenis, meestal uitgaande van één persoon, zijn er ook families die
regelmatig een periodiek uitgeven met gegevens over hun verre en nabije verwanten. Zulke
periodieken hebben het voordeel om min of meer up to date te zijn, dit in tegenstelling met
een familiegeschiedenis die noodgedwongen in tijd eindigt bij de publicatie. Toch stellen we
vast dat de duurtijd van familietijdschriften veelal ook een beperkte looptijd heeft. Immers
het vinden van gegevens en/of verhalen, het coördineren, en het publiceren zijn meestal het
werk van één of twee personen, en wanneer die afhaken stopt ook meestal het tijdschrift.
In Vlaamse Stam van maart/april 2014 vind u een lijst van familietijdschriften die in het
Documentatie en Studiecentrum voor familiegeschiedenis in Merksem bewaard worden.
Familiekunde Vlaanderen bestaat 50 jaar in 2015
2015 wordt een feestjaar voor Familiekunde Vlaanderen. Dit wordt uiteraard flink in de verf
gezet en gevierd. Het nationaal congres zal doorgaan in de zalen van het Felix Archief op het
Eilandje in Antwerpen op 14 en 15 maart. Uitzonderlijk dus twee dagen. De eerste dag zal
gebruikt worden voor het eigenlijke congres met de gebruikelijke uiteenzettingen. Gedurende
twee dagen zullen onze diverse regio's zorgen voor standen met gegevens over hun streek. Er
zal een permanente tentoonstelling zijn over de voorbije 50 jaar van de vereniging en er zullen
workshops gehouden worden over allerlei zaken in verband met genealogie.
Noteer nu reeds in uw agenda: zaterdag en zondag 14-15 maart 2015 Congres
Familiekunde in het Felixarchief in Antwerpen
Familiekunde Vlaanderen op TV
Het productiehuis "Woestijnvis" heeft contact opgenomen met FV voor het maken van een
TV-reeks over familiekunde. De besprekingen zijn nog in een beginfase maar hun
uitgangspunt is het verzamelen van familieverhalen, die kunnen verteld worden door de
personen die ze aanleveren. Allerlei bijzondere verhalen die te voorschijn komen bij het
opzoeken naar je voorouders komen hiervoor in aanmerking, liefst zoveel mogelijk aangevuld
met familiegegevens. Indien u meent een interessant verhaal te kunnen brengen, neem dan
contact op met ons secretariaat: theopeeters1@telenet.be
FV Regio Kempen:
Gedurende de maanden juli en augustus is onze studiezaal gesloten. Wij werken echter wel
door en bereiden ons voor op het najaar waar twee voordrachten en een cursus familiekunde
in de Warande in Turnhout gepland zijn.(zie ook Agenda). Inmiddels wordt verder gewerkt
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aan digitalisering van gegevens, zowel PR als BS en het inscannen van bidprentjes en
rouwbrieven.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten surf dan naar www.fv-kempen.be
Schenkingen:
Hilde Nijs van de HK Adriaen Ghys van Vosselaar bezorgde ons de door haar bewerkte
gegevens van de BS van Vosselaar van 1796-1802. Deze gegevens zijn een aanvulling op
onze bewerking van dezelfde BS die wij vorig jaar deden met als aanvangsdatum 1802. Wij
vullen onze digitale gegevens aan met deze van Hilde en stellen ze tevens beschikbaar in
boekvorm in onze bibliotheek.
Volgende personen schonken bidprentjes en/of rouwbrieven:
Stan Van Looveren, Frans Renaerts, Theo Peeters en André Van Steenbergen.
Deze aanvoer is het laatste jaar zeer groot geweest. André Sannen, Gerard Keysers en
Mariette Backs hebben hun handen vol met het invoeren, klasseren en inscannen van al deze
documenten. De index ervan vind u op onze website.
Bidprentjes en rouwbrieven zijn een onmisbare bron voor gegevens die binnen de privacy
periode vallen. Toch stellen we vast dat ze weinig geraadpleegd worden!.

AGENDA
September 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------3 september
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
3 september

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

voordracht, prof. Maarten Larmuseau,
"het nut van genetische genealogie"
Ridderzaal van het kasteel de Renesse 2390 Malle
19u 30
FV- Regio Kempen

Oktober 2014
____________________________________________________________
1 oktober
Wat ?
Genealogische dag – Open bibliotheek
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
FV-Regio Kempen
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1 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

voordracht Dr. Johan Dambruyne,
"Privacy versus openbaarheid van Archieven"
Ridderzaal van het Kasteel de Renesse 2390 Malle
19u30
FV-Regio Kempen

13 oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

1ste les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo i.s.m FV-Regio Kempen

20oktober

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

2de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 – 11u30
Dinamo ism FV-Regio Kempen

3 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

3de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

5 november

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

10 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

4de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

17 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

5de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

24 november

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

6de les - Cursus familiekunde
CC Warande Turnhout
9u30 - 11u30
Dinamo i.s.m. FV-Regio Kempen

November 2014
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December 2012
__________________________________________________________________
Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

4 december

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Meer info bij:

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00

17

